
Uma comparação dos 
discos Seagate NAS  
Há três fatores importantes a serem considerados na escolha do disco correto 
para aplicações em NAS: o número de discos na aplicação, a confiabilidade  
do disco em relação à carga de trabalho prevista e os recursos de segurança 
disponíveis. A Seagate oferece discos para suporte a NAS, desde pequenos  
NAS domésticos até grandes arrays corporativos: Seagate® NAS HDD, 
Constellation® CS HDD e Constellation ES.3 HDD. 

Aplicação NAS para  
desktop/SOHO NAS para SMB NAS para SMB/SME/ 

vigilância

Baias de disco De 1 a 5 De 6 a 8 Mais de 9

Escolha este disco da Seagate® NAS HDD Constellation® CS HDD Constellation ES.3 HDD

Para obter informações sobre as diferenças entre NAS e HDDs para desktop, 
leia NAS x desktop: Avaliação de HDDs para aplicações em NAS (MB633).

É importante saber o número de discos que serão usados em um array NAS para 
garantir que o disco possa tolerar níveis de vibração e, ainda assim, fornecer 
o desempenho esperado. Há três modos de avaliar isso. Primeiro, considere 
como o disco atenua a vibração. Recursos como equilíbrio de plano duplo 
minimizam a vibração do disco, que poderia ser intensificada em um ambiente 
de vários discos, comprometendo a confiabilidade. Segundo, sensores de 
vibração rotacional (VR) podem ajudar a minimizar o impacto da vibração do 
sistema. Quando é detectado um aumento na vibração, o disco a dispersa por 
todo o chassi do disco. Ao fazer isso, a turbulência é minimizada, aprimorando 
o desempenho e a confiabilidade. Sensores de VR são recomendados para 
sistemas com mais de cinco discos. Por último, o motor TCA (tampa superior 
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conectada) pode fornecer um desempenho mais alto em 
ambientes corporativos, aprimorando a tolerância à vibração 
rotacional no gabinete, bem como a vibração linear.

A carga de trabalho do disco também afeta o desempenho  
e a confiabilidade. Por exemplo, os discos que leem e gravam 
dados 24/7, como os que gravam programas de TV ou 
transmitem dados pela nuvem ou serviços semelhantes, terão 
métricas de confiabilidade diferentes do que os discos em 
computadores pessoais. Considere também o caso de uso 
do disco. A gravação de um programa de TV apresenta uma 
carga de trabalho mais sequencial ou previsível para o disco, 
pois os vídeos são gravados e depois reproduzidos mediante 
solicitação. Cargas de trabalho aleatórias podem se assemelhar 
mais a uma loja online, como o eBay, em que os dados são 
gravados no disco e lidos do disco aleatoriamente, à medida 
que as pessoas publicam itens para venda, fazem compras 
ou buscas no inventário. Isso é imprevisível e mais extenuante 
para o disco. Além de tudo, a interface do disco também pode 
afetar a confiabilidade. Discos de classe corporativa oferecem 
uma interface SAS, que possibilita um melhor desempenho  

do disco e uma integridade de dados mais alta devido ao 
fluxo de dados em caminho duplo. Todas essas implicações 
ambientais são levadas em consideração quando os discos 
são projetados e avaliados para suas cargas de trabalho 
pretendidas.

Recursos de segurança, como Seagate Instant Secure Erase 
(ISE) e discos com criptografia automática (SED), podem 
proporcionar uma maior segurança e desempenho em um 
ambiente NAS com requisitos de criptografia. O ISE possibilita 
uma retirada do disco mais rápida ao excluir permanentemente 
a chave de criptografia armazenada no disco. Os discos SED 
usam recursos ISE e concedem ao usuário a capacidade  
de adicionar camadas extras de segurança, como proteção por 
senha, para aumentar a segurança dos dados em repouso. 

Todas estas são considerações importantes durante a escolha 
do disco certo para suas aplicações em NAS. Sabendo  
a contagem de discos e entendendo as cargas de trabalho 
pretendidas e as necessidades de segurança, você pode 
escolher o disco ideal para qualquer ambiente NAS.
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Discos da Seagate para aplicações em NAS

Seagate® NAS HDD Seagate Constellation® CS HDD Seagate Constellation ES.3 HDD

Ideal para

NAS para pequenas empresas ou 
doméstico, de 1 a 5 baias de disco, 24/7, 
servidor da Web, impressão, backup  
ou mídia

NAS para pequenas a médias empresas, de 
6 a 8 baias de disco, 24/7, armazenamento 
de dados em lote, armazenamento de 
backup, armazenamento de mídia elaborada

NAS centralizado, mais de 9 baias de disco, 
24/7, dados corporativos em lote, backup/
restauração, edição de vídeo

Capacidade (TB)1 4, 3, 2 3, 2, 1 4, 3, 2, 1

Interface (6 Gb/s) SATA SATA SATA, SAS 

Desempenho (taxa média de dados sustentada − DE) até 140 MB/s até 160 MB/s 175 MB/s

Potência em operação (W)2 tão baixa quanto 4,8 tão baixa quanto 6,1 tão baixa quanto 7,6

Acústica em operação (máx., bels) 2,5 2,5 3,0

Recursos de tolerância à vibração Equilíbrio de plano duplo Sensores de VR Sensores de VR e motor TCA

Instant Secure Erase (ISE) N S S

Disco com criptografia automática (SED) N N S

SED FIPS 140-23 N N S

Garantia limitada (anos) 3 3 5

1 Quando se referem à capacidade de disco, um gigabyte, ou GB, é igual a um bilhão de bytes e um terabyte, ou TB, é igual a um trilhão de bytes.
2 A potência em operação é medida no ambiente destinado ao disco. As especificações não são medidas no mesmo ambiente para comparação lado a lado.
3  FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 é uma norma do governo dos Estados Unidos de credenciamento para produtos de TI que atendem a determinados critérios de segurança de dados. 

Pode não estar disponível em todos os modelos ou países. Pode requerer suporte de controladora ou host compatível com TCG.


